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คู่มือสำหรั บประชำชน: คำขอทั่วไป (กำรขอควำมร่ วมมือในกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ช่ ัวครำวของ
ช่ ำงฝี มือ และครอบครัว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: คาขอทัว่ ไป (การขอความร่วมมือในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชวั่ คราวของช่างฝี มือ และ
ครอบครัว)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 28/2547
เรื่ องระยะเวลาการพิจารณาคาขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้ วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
8 ชัว่ โมง
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] คาขอทัว่ ไป (การขอความร่วมมือในการตรวจลงตราประเภท
คนอยูช่ วั่ คราวของช่างฝี มือ และครอบครัว) 01/05/2015 14:19
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ http://e-pp.ieat.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (1. ระบบอนุมตั ิ อนุญาตอิ เล็กทรอนิ กส์ ของ กนอ. มี ชื่อภาษาอังกฤษคื อ e-Permission and
Privilege หรื อ e-PP
2. ช่องทางเข้าใช้ระบบ http://e-pp.ieat.go.th
3. ความรวดเร็ วในการกรอกคาขอและ Upload เอกสารขึ้นกับข้อจากัดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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4. ท่านต้องศึกษาข้อมูลการใช้งานระบบ e-PP
5. ผูป้ ระกอบกิ จการในนิ คมอุตสาหกรรมสามารถยื น่ คาขอ Online ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยเจ้าหน้าที ่ กนอ.
พิจารณาคาขอในวันและเวลาราชการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ยื่นคาขอญาตผ่านทางเวปไซด์http://e-pp.ieat.go.thโดยหลักเกณฑ์ให้ เป็ นไป
ตาม ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนและระยะเวลาให้
คนต่างด้ าวเข้ ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรและการกาหนดตาแหน่งหน้ าที่การทางานให้ คนต่างด้ าวซึง่ เป็ นช่างฝี มือหรื อ
ผู้ชานาญการที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นราชอาณาจักรได้ รับอนุญาตให้ ทางานในนิคมอุตสาหกรรม
การขอความร่วมมือในการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ วั่ คราวของช่างฝี มือ และครอบครัว
1. ผู้ขอจะต้ องเป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรื อผู้ประกอบพาณิชยกรรม ซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ เพื่อประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
2. ตาแหน่งที่ขออนุมตั ิ ต้ องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2551ตามบัญชีท้ายพระราช
กฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้ าวทางาน พ.ศ.2522
3. คุณสมบัตขิ องบุคคลที่ขอบรรจุ ต้ องคุณสมบัตคิ รบถ้ วน สอดคล้ องกับตาแหน่งที่ขอ เช่นคุณวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทางานจะต้ องสอดคล้ องเหมาะสมกับตาแหน่งที่ขออนุมตั ิ
4.ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ า กองสิทธิประโยชน์ 6 ชัว่ โมง
พิจารณาตรวจหลักฐาน
เอกสารประกอบคาขอ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การนิคม
(กองสิทธิ
อุตสาหกรรมแห่ง ประโยชน์)
ประเทศไทย
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การพิจารณา

ผู้อานวยการกองสิทธิ
ประโยชน์ พิจารณาอนุมตั ิอนุญาต

การลงนาม

ผู้อานวยการกองสิทธิ
4 ชัว่ โมง
ประโยชน์ พิจารณาลงนาม
หนังสือขอความร่วมมือใน
การตรวจลงตราประเภทคน
อยูช่ วั่ คราวของช่างฝี มือ
และครอบครัว และแจ้ ง
ผู้ประกอบการ

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

6 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การนิคม
(กองสิทธิ
อุตสาหกรรมแห่ง ประโยชน์)
ประเทศไทย
การนิคม
((กองสิทธิ
อุตสาหกรรมแห่ง ประโยชน์)
ประเทศไทย
ผู้ประกอบการ
สามารถตรวจสอบ
สถานะอนุมตั ิอนุญาตได้ จาก
ระบบ e-PP)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 16 ชัว่ โมง
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
((ใช้ สาหรับกรณี
นิตบิ คุ คล) พร้ อม
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ (มี
อายุไม่เกิน 6
เดือน) ที่
สอดคล้ องกับการ
ประกอบกิจการ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

บัญชีรายชื่อผู้ถือ กรมพัฒนาธุรกิจ
หุ้น
การค้ า

0

1

ฉบับ

หนังสือเดินทาง

0

1

ฉบับ

2)

3)

-

หมำยเหตุ
และมีการลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
พร้ อมตราประทับ
บริษัทฯ ตาม
หนังสือรับรองฯ
หรื อผู้รับมอบ
อานาจตาม
หนังสือมอบ
อานาจ)
((มีอายุไม่เกิน 6
เดือน) ที่มีการลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
พร้ อมตราประทับ
บริษัทฯ ตาม
หนังสือรับรองฯ
หรื อผู้รับมอบ
อานาจตาม
หนังสือมอบ
อานาจ)
(1. กรณีชา่ งฝี มือ
ผู้ชานาญการ :
สาเนาหนังสือ
เดินทางหน้ าแรก,
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
หน้ าวีซา่ non –
immigration visa
รหัส B จาก
สถานทูต, หน้ า
ประทับตราขาเข้ า
ด่าน ตม. ครัง้
ล่าสุด, หน้ าบัตร
TM.6 รับรอง
สาเนาถูกต้ องโดย
ช่างฝี มือ
ผู้ชานาญการ
2. กรณีคสู่ มรส
และบุลคลใน
อุปการะ : สาเนา
หนังสือเดินทาง
ของคูส่ มรสและ
บุคคลซึง่ อยูใ่ น
อุปการะหน้ าแรก,
หน้ าวีซา่ non-o
จากสถานทูต,
หน้ าประทับตรา
ขาเข้ าด่าน ตม.
ครัง้ ล่าสุด, หน้ า
บัตร TM.6 รับรอง
สาเนาถูกต้ องโดย
คูส่ มรสและบุลคล
ในอุปการะ
)

6/9

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนภูมิแสดง
การจัดแบ่ง
หน่วยงานและ
หน้ าที่

-

0

แผนภูมิแสดง
กรรมวิธีการผลิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หลักฐานแสดง อัตราการผลิต
ปริมาณและ
มูลค่าการส่งออก
(ถ้ ามี)

0

1

ฉบับ

คุณวุฒิ
การศึกษา

0

1

ฉบับ

2)

3)

4)

-

หมำยเหตุ
(ประทับตราและ
ลงนามโดยผู้มี
อานาจตาม
หนังสือรับรอง
บริษัท หรื อผู้รับ
มอบอานาจ)
(ประทับตราและ
ลงนามโดยผู้มี
อานาจตาม
หนังสือรับรอง
บริษัท หรื อผู้รับ
มอบอานาจ)
(ประทับตราและ
ลงนามโดยผู้มี
อานาจตาม
หนังสือรับรอง
บริษัท หรื อผู้รับ
มอบอานาจ)
(กรณีเป็ นภาษา
อื่นให้ แปลและ
รับรองโดย
สถานทูตหรื อ
สถาบันของรัฐ
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดย
ช่างฝี มือ
ผู้ชานาญการ
)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบผ่านงาน

-

0

หนังสือมอบ
อานาจ พร้ อมติด
อากรตาม
กฎหมาย (ถ้ ามี)

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

5)

6)

หมำยเหตุ
(กรณีเป็ นภาษา
อื่นให้ แปลและ
รับรองโดย
สถานทูตหรื อ
สถาบันของรัฐ
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดย
ช่างฝี มือ
ผู้ชานาญการ
รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดย
ช่างฝี มือ
ผู้ชานาญการ)
(1.ใช้ สาหรับกรณี
กรรมการผู้มี
อานาจไม่สามารถ
มาดาเนินการด้ วย
ตนเองได้ 2. ปิ ด
อากรแสตมป์
เป็ นไปตาม
ประมวลรัษฎากร
3. ลงนาม
ประทับตราบริษัท
ฯ (ระบุไว้ ตาม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล) 4.
พิจารณาข้ อความ
การมอบอานาจให้
สอดคล้ องตาม
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ที่

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เอกสารอื่น (ถ้ า
มี)

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน www.ieat.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ทาหนังสือถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ (ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที ่/ส่งทางไปรษณี ย์/ช่องทางอื น่ ๆเช่น ตูร้ ับข้อร้องเรี ยน)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-9273
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (GC 1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ
วัตถุประสงค์ของ
การยื่นคาขอ 5.
กรณีเป็ นการมอบ
อานาจช่วง ต้ องมี
หนังสือมอบ
อานาจขันแรก
้
พร้ อมเอกสาร
ต่างๆให้ ครบถ้ วน
6. รับรองสาเนา
เอกสารทุกแผ่น)
-

9/9

หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คูม่ ือการใช้ งานคาขอทัว่ ไป (กนอ.17-3)
-

19. หมำยเหตุ
กรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอได้ มายื่นคาขอภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึง่ จะเป็ นช่วงการพิจารณาการต่ออายุวีซา่ /
ใบอนุญาตทางานระยะเวลาการพิจารณาจะเป็ นไปตามข้ อ 11 ของข้ อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 กล่าวคือ
ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขออนุญาตเว้ นแต่ในกรณีที่จาเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาจากหน่วย
ราชการอื่นให้ ขยายเวลาการแจ้ งผลการพิจารณาออกไปจนกว่าหน่วยงานราชการนันได้
้ พิจารณาเสร็จแล้ ว จากนันให้
้
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
จากหน่วยงานราชการนัน้

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/06/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
nantana sathapornnanont
ฉกาจ พัฒนศรี
จิรวัฒน์ ระโหฐาน

